KONSPEKT LEKCJI NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
1. Imię i nazwisko prowadzącego: Jadwiga Ciepiela
2. Szkoła: Podstawowa
3. Klasa: III
4. Przedmiot: nauczanie zintegrowane
5. Temat lekcji: Mój patron.
6. Czas trwania lekcji: 45 min
I. Operacyjne cele instrumentalne
1. Wiadomości
1.1. Wiadomości do zapamiętania - uczeń:
a) rozpoznaje postać patrona,
b) odpowiada na pytania dotyczące życiorysu,
c) zna i potrafi wymienić twórczość.
1.2. Wiadomości do zrozumienia - uczeń
a) potrafi odróżnić wiersz od opowiadania,
b) wie czym charakteryzuje się proza,
c) wyjaśnia różnice zawarte w poszczególnych treściach.
2. Umiejętności
2.1. Umiejętności intelektualne (lub umiejętności standardowe) – uczeń:
a) umie recytować wiersze,
b) umie śpiewać piosenki.
2.2. Umiejętności praktyczne (lub umiejętności niestandardowe)
a) umie twórczo przedstawić tematykę,
b) umie odegrać powierzoną rolę w przedstawieniu.
II. Operacyjne cele kierunkowe
1. Działania
1.1. Uczestnictwo w działaniu
 uczeń wykorzystuje przygotowane przez nauczyciela materiały do przybliżenia
postaci patrona oraz wykonania pracy plastycznej.
1.2. Podejmowanie działań
 uczeń samodzielnie przygotowuje i poszukuje niezbędne materiały dotyczące
twórczości ks. Jana Twardowskiego.
2. Postawy
2.1. Nastawienie na działania
 uczeń chętnie bierze udział w propagowaniu postaci patrona.
2.2. System działań
 uczeń samodzielnie zbiera materiały, bierze udział w konkursach i przedstawieniach.
III. Metody i środki działania dydaktycznego
1. Metody nauczania i uczenia się: rozwiązywanie testu, praca z programem multimedialnym.
2. Środki dydaktyczne: prezentacja, test do rozwiązania.
IV. Struktura lekcji
Informacja o lekcji: jest to pierwsza prezentacja o patronie. Ma ona na celu przybliżenie
postaci, kształtowanie kultury czytelniczej ze szczególnym uwzględnieniem poezji

i opowiadań autora, ukierunkowanie na podjęcie próby samodzielnej twórczości oraz
rozbudzenie zainteresowania polską literaturą.
Główne fazy lekcji
1. Przedstawienie celów lekcji
2. Instrukcja jak posługiwać się sprzętem komputerowym.
3. Podział na dwuosobowe grupy.
4. Podsumowanie i wnioski.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel przypomina o podjętych działaniach dotyczących wyboru patrona. Omawia
przedstawioną prezentację, zwraca uwagę na to, jakie treści należy zapamiętać. Poucza jak
uruchomić program i jak się w nim poruszać. Dzieli klasę na dwuosobowe grupy i przydziela
zadania, które będzie wykonywała każda osoba, tzw. podział ról. Omawia czas trwania
prezentacji i wyjaśnia ile czasu będą miały dzieci na wykonanie testu. Poucza o tym, że
tematyka jest ważna i wiadomości dla nich konieczne do zapamiętania. Na zadanie domowe
dzieci mają zastanowić się, jakie można podjąć kroki, aby przybliżyć postać księdza Jana
Twardowskiego w środowisku oraz zebrać wycinki dotyczące jego osoby.
Uwagi o realizacji jednostki tematycznej (lekcji)
Prezentacja może być umieszczona na stronie internetowej w celu zapoznania rodziców,
gości z postacią księdza Jana Twardowskiego.
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Załączniki:
1. Gra przypowieść o Dobrym Pasterzu. Wydawnictwo Pasterz.
2. Gra biblijna Pierwsza Gwiazdka. Wydawnictwo Paterz.
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